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Evangelij: Jagnje Božje odjemlje greh 
sveta Jn 1,29 34 
Tisti čas je Janez Krstnik zagledal 
Jezusa, da prihaja k njemu, in je 
rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki 
odjemlje greh sveta. 30 Ta je tisti, o 
katerem sem rekel: Za menoj pride 
mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej 
kakor jaz. 31 In jaz ga nisem poznal, 
vendar sem zato prišel in krščujem z 
vodo, da se on   razodéne Izraelu.« 32 
In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, 
ki se je spuščal z neba kakor golob in 
ostal nad njim. 33 In jaz ga nisem 
poznal; tisti, ki me je poslal krščevat z 
vodo, mi je rekel: ›Na kogar boš videl 
prihajati Duha in ostati nad njim, tisti 
krščuje s Svetim Duhom.‹ 34 In videl 
sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« 

DA BI PRIČEVALI O LUČI 
V mojih otroških letih pri nas še nismo imeli elektrike. Spominjam se, 

kako smo v zimskih večerih, ko smo ležali na kmečki peči, čakali, da v sobo 
prinesejo luč, ki je prijazno razsvetlila prostor. Pregnala je strahove, ki so 
se v otroški domišljiji plazili z vseh strani. To je bilo naše "adventno" 
razpoloženje, ki ga je luč potešila. Božično bogoslužje smemo imenovati 
slavje luči, kar je najlepše izraženo v spevu za alelujo dnevne maše 
božičnega praznika: "Zasvetil nam je sveti dan; pridite, narodi, in molite 
Gospoda; danes je prišla na svet velika Luč." 

Kjer je tema, se rada prikriva hudobija, kjer je luč, pa so dela očitna. Že 
v navadnem življenju je tako, nič drugače pa ni v življenju z Bogom. Sveti 
Pavel pogosto govori o luči in kristjane imenuje "otroke luči". "Kakor 
otroci luči," pravi, "hodimo v vsej ponižnosti in preprostosti." Ob srečanju 
z Jezusom-Otrokom je starček Simeon zapel hvalospev, ki ga duhovniki 
molimo vsak večer ob sklepu molitvenega bogoslužja (brevirja). V 
nedeljah, ki so pred nami, bomo še pogosto slišali besede o luči. Cerkev 
svoje člane sprejme in jih ob odhodu pospremi s Kristusovo lučjo. Pri krstu 



duhovnik povabi starše, da prižgejo krstno svečo otroka ob velikonočni 
sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa, in pri tem pravi: "Sprejmite 
Kristusovo luč! Starši in botri, ohranite luč, ki vam je zaupana, da bodo 
vaši otroci v Kristusovi luči varno hodili kot otroci luči, vztrajali v veri in šli 
z vsemi svetniki v nebesih prihajajočemu Gospodu naproti." 

Tej luči, ki jo od roda do roda prenašamo kot olimpijsko baklo, je treba 
dajati vedno nove hrane, da ne ugasne. Ta hrana je zvestoba besedi, kakor 
nam razlaga evangeljska prilika o pametnih in nespametnih devicah. Bog 
nam daje olja, sami ga nimamo. 

Ob smrti dajemo umirajočemu v roke blagoslovljeno gorečo svečo, ki je 
simbol njegovega življenja. Ta naj ne bi bila lažni simbol, ampak iskreno 
znamenje našega svetlega, požrtvovalnega, bogatega življenja. Za rajnimi 
Cerkev pošilja prošnjo: "Večna luč naj jim sveti, Gospod." Luč v nas 
pogosto ugaša, ker ni žive povezave s Kristusom – pravo Lučjo, ki 
razsvetljuje ta naš svet. Naše krščansko poslanstvo je, da bi pričevali o 
Luči. Luč je dobrota, iskreno prijateljstvo, poštenost, nesebična ljubezen. 
Vse to razsvetljuje življenje nam in drugim ter pričuje o Bogu, ki se je 
naselil med nami. 

V življenju je treba sijati Kristusa-Luč sveta. "Če moreš biti zvezda na 
nebu," je zapisal nekdo, "bodi zvezda na nebu! Če pa ne moreš biti taka 
zvezda, bodi kres na hribu! Če ne moreš biti kres na hribu, bodi svetilka v 
hiši!" Ta je najbolj dragocena.    Silvester Čuk 

 
NAJLEPŠE DARILO (Majda Strašek Januš) 
    Prazniki in prosti dnevi so se iztekli, otroci so komaj čakali, da se spet 
prične pouk. Ne verjamete? Veliko je takšnih, ki prav z veseljem hodijo v 
šolo. Saj so tam prijatelji, vedno se zgodi kaj zanimivega, še nekateri 
učitelji so prav prijetni.  
    Tudi naši mladi prijatelji so se dobili pred šolo.  
    »Kaj ti je prinesel Božiček? Kaj si dobil za novo leto? Ti je Dedek Mraz 
tudi kaj prinesel? …« Vprašanja so kar deževala. Vsak je imel kaj novega – 
eden kapo, drugi šal, tretji bundo. Pa to še ni vse! Doma so imeli kopice 
igrač, sladkarij skoraj videti ne morejo več, tako so se preobjedli. Dvema je 
bilo celo slabo pri pouku. In to naj bi bili prazniki … 
    Ob dveh so se zbrali pri verouku. V šoli so se že toliko hvalili z darili, da 
g. kaplanu niso imeli več mnogo povedati. Hotel jih je vzpodbuditi k 
razmišljanju: 
     »Kaj mislite, kdo je dobil najlepše darilo?« 
Lahko si predstavljate hrup, ki je nastal. Končno so se skoraj že zedinili, da 
je najlepše darilo dobil Marko, kateremu je ati izrezal čudovite jaslice, 
skupaj pa sta jih dolgo postavljala. Minka pa ves čas ni mogla priti do 
besede. Vsem je želela povedati, kako lep božič je doživela – in to brez 
daril. Ko so ji le prisluhnili, so jo najprej začudeno gledali. Božič – pa brez 
daril! To preprosto ne gre! In Minka je razložila: 



    »Pri nas doma je mami vedno povedala, kaj si želi za praznike. Tudi ati. 
Moji bratje in sestre so tako le izpolnili želje. Letos pa si je mami zaželela 
nekaj nenavadnega. Vsakemu od nas je napisala: 
Želim si, da mi vsak od vas podari vsak dan v letu kakšno prijazno besedo. 
Presenečeni smo gledali, a kmalu smo razumeli. Mami si želi, da se vsak 
dan vsaj malo pogovarjamo.«  
    »Ste se smejali njeni čudni želji?« je bila radovedna Ana. 
    »A ne, sram nas je postalo, ker si mora mami to zaželeti. Še bolj 
presenečeni smo bili, ko smo tudi od atija in babice dobili pisemca z enako 
željo.« 
    Otroci so skoraj pozabili na Minko in vsak je hotel povedati, kako malo 
imajo včasih časa za pogovor. Eden hiti sem, drugi tja. Vsi hitijo.  
    »Pa saj to ne gre, da bi bil vsak dan prijazen!« je treščil Miha in 
radovedno vprašal Minko: »Ste jim podarili to, kar so želeli?« 
    »Seveda!!! Tako smo si vsi v družini obljubili, da bomo bolj prijazni, da 
se bomo veliko pogovarjali in si vzeli vsak dan čas, da vsaj malo sedimo 
skupaj za mizo. Obljubili smo si, da bomo drug drugega spomnili, če bo na 
to pozabil. Ali ni to lepo darilo? Tako lepega božiča in novega leta še ni 
bilo v naši hiši!«        
     In nihče ni več dvomil – Minka je gotovo dobila najlepše darilo. 
 
TEDEN KRŠČANSKE EDINOSTI 
Že več kot sto let kristjani obhajamo molitveno osmino za edinosti. To v 
dneh med 18. in 25. januarjem vsako leto poveže med seboj kristjane vseh 
veroizpovedi, ko se srečujemo, premišljujemo božjo besedo in skupaj 
molimo. Ob tem doživljamo predokus tiste popolne edinosti, ko bomo 
zbrani tudi okoli istega oltarja. 
Klic k edinosti kristjanov letos prihaja iz Svete dežele, iz Jeruzalema, ki je 
sveto mesto judovstva, krščanstva in islama. Današnji jeruzalemski 
kristjani, ki živo doživljajo razdeljenost, so pripravili letošnjo osmino in 
zanjo izbrali glavno misel, ki so jo vzeli iz Apostolskih del: »Bili so 
stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v 
molitvah«. K tej stanovitnosti v molitvi in delu za edinost smo danes 
poklicani tudi mi, vsak po svojih močeh. Zato v dneh od 18. do 25. januarja 
še posebej vabljeni k sv. maši in k molitvi za edinost med kristjani. 
 
21. januar - sv. Neža (Agnes) 
Podatki o tej svetnici se mešajo z ljudsko legendo. Zagotovo vemo, da je 
živela v času vladanja cesarja Dioklecijana (284-304), krvoločnega 
preganjalca kristjanov. Neža je še zelo mlada (12 ali 13 let) zavrnila 
ženitno ponudbo sina rimskega prefekta. Mladenič, ki je bil tako odločno 
zavrnjen, je Nežo naznanil kot kristjanko. Tako je Neža tudi drugič zavrnila 
njega, ki jo je s takšno brutalnostjo in podlostjo hotel prisiliti, da se žrtvuje 
boginji Vesti. Smrt je sprejela pogumno in neustrašno. Odsekali so ji glavo. 
Konstantina, hči cesarja Konstantina, ji je v 4. stoletju posvetila baziliko na 



cesti Nomentana. Po tradiciji se na dan sv. Neže blagoslavljajo mlada 
jagnjeta. 
 
VEROUK: V četrtek je reden verouk. 
 
VERSKI TISK: Vabljeni, da obnovite naročnino, na verski tisk. V tednu, ki je 
pred nami ga moramo poravnati naprej. 
 
DAR ZA SLADKOGORSKI LIST 
Priporočamo se za dar za Sladkogorski list. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE: V tem tednu skrbijo za 
župnijsko cerkev verniki iz Polžanske Gorce in Gradca. 
 

2. NEDELJA MED LETOM  
Ponedeljek 
20.1.2020 

sv. Sebastjan 
papež 

8.00 za † Veroniko Leben 

Torek 
21.1.2020 

sv. Neža 
mučenka 

8.00 Lemberg: 
po namenu 

Sreda 
22.1.2020 

sv. Vincencij 
diakon 

  
 

Četrtek 
23.1.2020 

sv. Henrik 
Suzo 

dominikanec 

16.00 za † Tilčko Majcen    

Petek 
24.1.2020 

sv. Frančišek 
Slaeški, škof 

8.00 za † Martina Krajnčič 

Sobota 
25.1.2020 

Spreobrnitev 
apostola 

Pavla 

8.00 za † Jožefo in Antona Jagodič, 
Franca Fidler 

Nedelja 
26.1.2020 
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sv. Timotej 

in Tit  
škofa 

8.00 
 

10.30 

Lemberg: 
za † Antona in Pepco Govedič  
Sladka Gora: 
za † Olgo in Alojza Svetelšek 
za † starše, brate, sestre Firer, 
starše, stare starše Zorin, Vido 
Zorko 

Naslov: www.sladkagora.com: 
Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.sladkagora.com/

